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Arte ao Meio 
Dia, esta é a proposta de 
horário para as exposições 
do Museu de Arte do Rio 
Grande dó $uX~qüe büscã 
um novo público que fica 
ocioso neste período no 
centro da cidade. Hoje, ao 
meio-dia, abertura da expo
sição de Maria Tomaselli 
Cirne Lima, que vai 
trar suas pinturas e aqua
relas, realizadas a partir de 
uma série de trabalhos ins
pirados em Olinda, cidade 
pernambucana.

mos-
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Arte em Destaque
às I2h30min. À noite, a 
Galeria de Arte do 
Clube do Comércio 
mostra os trabalhos de 
Rogério Nazari. E, 
mais tarde, o Café 
Charlot, situado na 24 
de Outubro, traz o 
vernissage de Sérgio 
Castro.

oAe.14

Hoje o dia está 
completo em matéria 
de exposições. 
Inovando no horário, o 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul 
apresenta as pinturas 
e aquarelas de Maria 
Tomaselli Cirne Lima,

f-r. -iS-cr.g * Ph-
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Em Pauta
* César Umberto Pereira que tão sendo inauguradas simul- 

está organizando o acervo UTneamente, dia25do corren
do futuro Museu do Banrisul, te, âs 21h, com trabalhos de 
viaja em breve para a Eu- Mário Rohnelt, Milton Kurtz e 
r°pa, onde participa, em Lon~ 
dres, do Congresso Interna-' 
cional de Museologia. ★ Tem inicio,amanhã, a ex

posição de pinturas e 
aquarelas de Maria Tomaselli 

receberam na semana que Cime Lima, com abertura âs 
„ amigos para um I2h30min., no Museu de Artes
arroz de braga , prato de do RS. Os trabalhos são da 

resistência apresentado por última fase da artista, sobre a 
maitre Astensor Cardoso. Es
tiveram na residência dos 
Oliveira, Janise e João An- 
tonio Dib, Armando e leda V 
Hofmeister e Beti e Mauricio 
Unicowsky.

* Eda e Paulo César Oliveira

passou,

cidade de Olinda.

★ Dia 19 próximo, às 
20h30min, sarau na sede 

social da Sogipa. Oportuni
dade para os associados mos
trar em público seus dotes ar- 

As apresentações 
deste dia estarão cargo de 
Sandra Mendes Couto, Ro
gério Moreno Senna, Alexan
dre Saggin Dossin Iara Helena 
Behs, Dimitri Cervoe Rosana 
Moreno Senna.

tis ticos.

★ Heloisa Seggal Aguiar e 
Solange Rosa Borges con

vidando para o desfile de 
lançamento da“griffe” Brasil 
Sul, no Encouraçado 936, dia 
20 de maio, às 21h30min.

★ Galeria Tina Presser con
vidando para as três in

dividuais de desenhos, que es-
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No Margs
A artista plástica Maria 

Tomaselli Cime Lima inicia 
hoje, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, uma ex
posição de Pinturas e Aqua
relas. Trabalhando atual
mente com tinta acrílica, a 
artista diz que esta lhe dá 
possibilidades que o óleo não 
permite: “O colorido desta 
fase está mais exuberante, e 
quanto à simbologia, mistu
ro a realidade com o sonho’ ’.

Esta mostra é parte de 
uma exposição que ela fará 
ainda este ano no Rio, e que é 
“dedicada a uma menina 
nordestina, lavadeira, de oi
to anos, uma verdadeira 
princesa que fez uns dese
nhos na minha prancha de 
desenho’’. A observação do 
desenho infantil sugeriu a 
Maria Tomaselli formas inu
sitadas de casas e telhados 
bifurcados.

O trabalho da artista tem 
se transformado bastante 
desde que morou em Olinda 
e entrou em contato com 
uma comunidade de in- j 
fluência indígena, cujos tra
ços podem ser vistos no arte
sanato, nos costumes e até 
nas habitações populares. 
Maria conta que andava pela 
cidade documentando todos 
os detalhes, até os rabiscos 
nas paredes, e, em casa, fa
zia a composição dos qua
dros com aquele material. A 
exposição pode ser vista até 
dia 31, de terças a domingos, 
em horário comercial.

Recebi convite de Maria Tomaseli Cime 
Lima com mensagem simpática no verso 

para conhecer a coleção que está expondo a 
partir de hoje no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Trata -se de pinturas e 

aquarelas em que a qualidade dos trabalhos 
tem as características da produção da 

artista, merecidamente elogiadas.
i
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Três exposições
No Clube No Margs

do Comércio Á artista plástica Maria
Tomaselli Cime Lima iniciaCom vemissage marcada
hoje, no Museu de Arte dopara às 20 horas de hoje, na
Rio Grande do Sul, uma ex-Galeria de Arte do Clube do
posição de Pinturas e Aqua-Comércio, o artista plástico
relas. Trabalhando atual-Rogèrio Nazari abre sua ex-
mente com tinta acrílica, a■jposição de desenhos e color- artista diz que esta lhe dáxerox. Tendo cursado gravu-
possibilidades que o óleo náora no Atelier Livre da Prefei- 1 permite: "O colorido destatura e integrado o grupo de J fase está mais exuberante, eartistas do extinto “Espaço 

NO”, atualmente Nazari 
dedica-se a trabalhos experi
mentais, tais como arte pos
tal e pesquisa de novas tex-

quanto à simbologia, mistu
ro a realidade com o sonho”.No Café Charlot

Esta mostra é parte de
A partir de hoje, às 20h30min, no Café Charlot (24 de Outu- uma exposição que ela fará 

turas e cores na gravura, bro, 1350) estarão expostas 17 telas a óleo de Sérgio Miguel ainda este ano no Rio, e que é 
através do processo “xe- Castro. Publicitário e desenhista de história em quadrinhos "dedicada a uma menina 

Sérgio estréia agora como artista plástico, mostrando um nordestina, lavadeira, de oi- 
Està é a sua terceira expo- bom domínio de cor em suas formas apresentadas de uma to anos, uma verdadeira 

sição individual, ele apre- maneira pouca acadêmica. princesa que fez uns dese-
senta os últimos resultados nhos na minha prancha de

rox”.

em color-xerox e suas pes
quisas com o desenho, atra
vés da pesquisa da cor com a 
pintura em spray, valendo- 
se de recortes. Sua temática 
é o homem urbano e seu 
meio ambiental, criando um 
universo extremamente pes
soal, com áreas de tensão, 
retomando os recursos, a 
nível gráfico, da escola “art- 
deco”.

desenho”. A observação do
desenho infantil sugeriu a
Maria Tomaselli formas inu
sitadas de casas e telhados
bifurcados.

O trabalho da artista tem
se transformado bastante
desde que morou em Olinda
e entrou em contato com
uma comunidade de in
fluência indígena, cujos tra
ços podem ser vistos no arte-

Nesta exposição, será sanato, nos costumes, e até
apresentada também uma 
seqüència denominada “E- 
lis”, em homenagem do ar
tista àquela que foi uma 
grande cantora. A exposição 
pode ser vista de segunda à 
sexta, em horário comercial, 
e aos sábados, pela manhã.

nas habitações populares.
Maria conta que andava pela
cidade documentando todos
os detalhes, até os rabiscos
nas paredes, e, em casa, fa
zia a composição dos qua
dros com aquele material. A
exposição pode ser vista até

A Galeria de Arte do Clube dia 31, de terças a domingos,
do Comércio fica na Andra- 
das, 1085.

em horário comercial.
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ROTEIRO
f Hoje |
SHOW

Veríssimo, com Paulo Céaar Pe- 
reio, Cissa Guimarães, Tânia 
Scher, Eduardo Tomaghi, Mil
ton Dobbin, Carlos Bandarra e 
Hestela Miranda. Seleção de tex
tos de Armando Costa. Direção:

ATIVO NATIVISMO - Na 
Reitoria da Ufrgs, às 21h, espetá- Paulo César Pereio. De quartas a 
culo com Teimo de Lima Freitas, domingos. Ingressos a Cr$ 2 mil e
Elton Saldanha, Luiz Carlos DrS 1.500; aos sábados CrS 2 mil
Borges, João de Almeida Neto, Preço único.
Renato Borghetti, mais Glênio
Fagundes e Ribamar Machado MURRO EM PONTA DE 
como convidados especiais. Rea- RACA — No Salão de Festas da

Reitoria da Ufrgs, ás 18h30min, 
ingressos na Livraria do Tchê ma“ 11111 Projeto Unicena, com a

peça Murro em Ponta de Faca. 
Entrada franca.

lizaçáo da Tchê Promoções, com

(Salgado Filho, 359), 
rante Pulperia (Travessa do Car- 
mio, ao lado da Epatur), e no lo- jr» y */-» 
cal, a partir das 14h. Preços: Cr$
1 mil e Crf 700 (estudantes e mú
sicos). Hoje e amanhã.

no restau-

ROGÉRIO N AZ ARI - Na Ga-
_______ leria de Arte do Clube do Comér-
CÃNTICOS E PROEZIAS — cio (Andradas, 1085), às 20h,
No restaurante Doce Vida (Re- inauguração da exposição de gra-
püblica, 163), ás 22h, Carlos vuras de Rogério Nazari, cateri- 
Patrício Soares faz, com um nense radicado em Porto Alegre, 
show, o lançamento do 
livro-xerox “Cantos e Proezias”. Aberta até 4 de junho.

São 22 poemas-canções escritos 
entre 1979 e 1983, reunidos 
um pequeno livro impresqp 
maneira independente. >

PINTURAS DE MARIA TO- 
^ MASELLI CIRNE LIMA - 

No Margs (Praça da Alfândega), 
às 12h30min, mostra de pinturas 
e aquarelas de Maria Tomaselli 
Cirne Lima, denominada Olinda.

Cidade sobre 7 colinas. Até 31 de 
a es- maio.

SÉRGIO MIGUEL CASTRO 
— No Café Charlot (24 de Outu-

ei

TEATRO
O ANALISTA DE BAGÉ - No 
Teatro Presidente, às 21h, 
íréia da peça O Analista de Bagé, 
baseada em textos do escritor e 
humorista Luís Fernando
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ARTES PLÁSTICAS

Em arte, o importante é o percurso
Maria Tomaselll Clrne 

Lima Inaugura hoje expo
sição de pinturas e aquare
las no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, dando seqüên- 
cla à promoção “Arte ao 
melo-dla”, dirigida especlal- 
mente às pessoas que nào 
têm tempo de lr para casa 
neste horário.

Formada em Filosofia na 
Áustria, sua terra natal, lá 
mesmo Iniciou alguns estu
dos em arte. Porém, em ter
mos de diplomas, conside- 
ra-se mais ou menos autodi
data, embora tenha passado 
por bons mestres, como Ibe- 
rê Camargo e Eduardo Sued.

Tendo vindo ao Brasil por 
ter casado com um gaúcho, 
logo que chegou viveu em 
Porto Alegre, depois transfe- 
rlndo-se para Sâo Paulo, R!o 
e Recife. Voltou a Porto 
Alegre, mas seu amor por 
Recife, e especlalmente por 
Olinda, foi tão grande que 
continua até hoje com atelier 
montado lá, para onde vai 
duas vezes ao ano buscar 
Inspiração.

“De Sâo Paulo para baixo, 
o Brasil reflete toda 
cultura européia. O encanto 
está mais lá para cima”, diz 
Maria Tomaselll, cuja expo
sição atual tem como tema 
um desdobramento de sua úl
tima série “Olinda, cidade 
sobre sete colinas”. Só que 
agora, ao invés de aquare
las, a artista mostra pintu
ras em acrílico sobre lona.

Como nào expõe há quatro 
anos em Porto Alegre, vai 
divulgar aqui seu trabalho 
mais novo, numa tentativa 
de colocá-lo em discussão. 
No dia 7 de junho Inaugura 
mostra no Rio, na Galeria 
Saramenha, dedicada à meni
na Sandra, filha de sua ca
seira em Olinda, a quem se 
dirige na apresentação “De
dico esta exposição â San
dra, quem me ensinou a de
senhar uma casa”.

O gesto se explica pelo des
lumbramento que os rabis
cos de Sandra, com oito 
anos, causaram em Maria 
Tomaselll. Aliás, o rabisco 
está multo presente em seu 
trabalho, especlalmente um 
que encontrou em Olinda, na

Uma maneira multo rica e 
Individual de estruturar o es
tético é apresentada nesta 
fase de Tomaselll, prlnci- 
palmente através das col
chas de retalhos, que é o 
modo nordestino de realizar 
uma decoração geométri
ca. “Seria por parte deles, in- 
tultivamente um concretismo 
brasileiro, que está no ar. A 
decoração geométrica do in
dígena tem a ver com Isto. 
Ê aquilo que os críticos de 
arte Já chamaram de geo
metria sensual. Em alguns 
quadros atuais, a colcha de 
retalhos aparece apenas co
mo detalhe e, em outros, ela 
se transforma no total da 
obra. Dentro dos retalhos, 
multas vezes usei os meus 
detalhes”.

CHOQUE DE 
REALIDADE
Além da cidade de Olinda, 

seu carnaval Inspirou muito 
a artista plástica, com toda 
sua slmbologla e efeitos cul
turais de decoração. “Como 
estrangeira, acho que o dis
tanciamento cria um choque 
de realidade. Não me inspi
rei nunca muito em Porto 
Alegre, pois aqui vejo tudo 

mun- multo parecido com minha 
terra. Quando volto para a 
Áustria, agora, vejo as coi
sas muito diferentes daque
les que lá permaneceram. Só 
pode ser fruto de minha vi
vência fora.

Com figuras às vezes gran
des, sobressâindo-se em re
lação à proporção do traba
lho e às vezes miúdas, expli
ca-as como “ocupante da
queles espaços-não apenas 
um elemento gráfico”.

Quanto às cores, acredita 
Maria ter dado uma clarea
da grande nesta mostra. 
“Olinda é pura luz. A não 
ser nas geleiras do Tirol, 
nunca tinha visto luz tão 
ofuscante. Mas lá, estes lo
cais não são habitáveis, e 
aqui esta luz está nas casas, 
nos quintais. Nunca tinha 
visto isto antes e acho que 
esta atmosfera está presente 
em minha fase atual. A con
junção das cores forma algo 
multo luminoso”.

Encantada com o povo do 
nordeste e seu modo lúdico 
de encarar a vida, Maria 
sente que all está presente 
ainda o Indígena, de forma 
muito forte. “O nordestino 
adora festas, é brincalhão e, 
aos nossos olhos, parece 
“sem responsabilidade”. Ape
nas, com o tempo, verlfiquei 
que ele não pode ser um In
divíduo que goza a vida, se 
submetendo às repressões 
que a civilização exige. Isto 
me fascina e é a fascinação 
que está na minha obra. Mas 
a gente, no cotidiano, preci
sa se treinar para conviver 
com isto”.

Junto a este aspecto, apa
rece o lado Irreverente que 
existe na mistura do carna
val, como algo multo sensu
al, que contrasta com a reli
giosidade austera de Olinda. 
Aspectos que também, ao 
Impressionar Maria To
maselll, são transpostos às 
suas telas.

Indagada sobre seu futuro, 
diz: “o caminho das artes é 
um desdobramento através 
do espaço. As coisas vão sen
do colocadas através dos 
quadros, como que formando 
uma gigantesca história em 
quadrinhos. Pode ser que a 
história não feche, mas isto 
não é importante. Importan
te è o percurso”.

Maria Tomaselli

“Bica dos quatro cantos”. 
“Alguém rabiscou e achei 
tão singela a figura (hoje 
nem está mais lá) que a te
nho aproveitado, recriando. 
Na minha fase indígena Já 
tinha utilizado os grafites 
feitos por eles, a partir do 
estímulo de antropólogos, 
que forneceram aos índios 
papel e lápis para depois in
terpretarem”.

A artista se sente fascina
da pelos rabiscos de criança, 
tirando deles muita inspira-

tão tinha sido um estudo, de 
repente se tornou realidade 
viva para mim, tanto em re
lação às habitações popula
res como ao artesanato e à 
maneira de viver do povo do 
Interior”.

Com a paixão que sentiu 
pelo nordeste, ao sentir a 
presença do mundo indígena 
que tanto estudara, criou 
Maria Clrne Lima um 
do onírico, aproveitando vi
vências do cotidiano. Mesmo 
nesta fase aparecem evidên
cias de sua fase indígena 
que, como ela explica, não 
exclui a possibilidade de que 
um dia retorne à temática 
puramente Indígena que du
rante certo tempo dominou 
seu trabalho.

uma

çâo.

PAIXÀO PELO 
NORDESTE

Maria Tomaselli gosta de 
mudar as texteuras, porque 
isto propicia Inovações no 
resultado final. “Elas exi
gem um novo comportamen
to e. de repente, surge a coi
sa nova”.

Com residência e atelier 
no próprio Sítio Histórico de 
Olinda, fonte de inspiração 
para a artista, Maria não se 
prende à arquitetura coloni
al, mas à popular e primiti
va. E isto está muito presen
te neste momento atual”.

Nos últimos anos, houve 
uma evidente mudança de te
mática, embora não consci
ente. Tendo realizado todo 
um trabalho voltado sobre o 
indígena, agora se dirige pa
ra o nordeste, em virtude do 
tempo em que lá viveu e on
de ainda vive esporadica
mente lá. “Vi que o encanto 
exercido sobre mim pelo in-

“As casas que apresento 
são muito terra-terra, feitas 
de barro com cobertura de 
palha. Nisto há ligação com 
as malocas indígenas, de 
meu trabalho anterior. Esta 
forma arredondada era o 
que me encantava, como se 

dígena estava no nordeste, criassem uma identidade eco- 
de viva alma. O que até en- lóglca com o ambiente”.

' ‘Mulher e Homem'pintura em acrílico
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Folha daTarde
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A No MARGS, exposição das 

obras de Maria Tomaselli

partir de hoje no Museu de Artes 
do RS, até 31 de maio, Maria To
maselli Cirne Uma expõe suas 

pinturas e aquarelas, numa promoção 
da Secretaria de Educação e Cultura e 
Subsecretária de Cultura/SEC.

A exposição é totalmente sobre Olin
da, embora ainda com muita influência 
da fase anterior quando abordava te
mática indígena. O trabalho de Maria 
Tomaselli Cirne Lima se caracteriza pe
la complementação de pinturas e aqua
relas. Ora as telas partem das aquare
las, ora ao contrário. A mostra se com
põe de sete telas de 110 x 130 cm e 
cinco aquarelas 72 x 102 cm.

Pessoas, bichos, casas, torres bifur
cadas, religiosidade, erotismo, folclore 
nordestino são elementos sempre pre
sentes nas obras da artista. Um dado 
novo entre os elementos são casas e tor
res bifurcadas, tipo desenho de crian
ças, que surgem da relação de Maria 
Tomaselli Cirne Lima com a menina 
“Sandra”, de Olinda. E a artista plásti
ca conta sobre a influência: “Sandra é 
uma garotinha de oito anos que costu
mava “copiar” meus quadros, aí fize
mos um trato, passaríamos a nos copiar 
mutuamente”.

No próximo mês de junho ela expõe no 
Rio de Janeiro e a mostra é dedicada a 
Sandra. Na galeria Saramenha será ex
posto o retrato da menina e seus rabis
cos. “Essa menina nordestina”, diz ela, 
“e uma verdadeira princesa que fez uns 
rabiscos na minha prancha de dese
nhos”.

TÉCNICA

O trabalho atual de Maria Tomaselli 
tem se transformado bastante desde que 
passou a dividir residência entre Porto 
Alegre e Olinda. A visão teórica que 
possuía passou a ser uma vivência pes
soal, "ura assunto apaixonante”. “Em 
Olinda há um diálogo constante sobre 
arte, se respira arte, as ligações são for
tes, e a inspiração é uma constante”.

A técnica usada pela artista surge ao 
acaso, conforme explica: “O lápis aqua
rela sobre os pingos d'água no papel vão 
formando ricos detalhes que exploro, 
buscando resultados visuais, que me dão 
as sugestões de como continuar. São 
configurações, que surgem e se incorpo
ram, enfim uma nova técnica de aqua
rela que inventei. Aqui não é a luz que 
eu vejo, mas as minhas luzes. As aqua
relas são soltas, espontâneas e sugesti
vas”.

Sobre a pintura, Maria Tomaselli afir
ma que a tinta acríliça lhe dá as possibi-

Qds ieias em exposição no museu

lidades que o óleo oferece, permitindo 
maior acabamento, mais elaboração. 
“O colorido desta fase está mais exube
rante e quanto à simbologia mistura a 
realidade com o sonho”.

OBRAS

Na exposição que inaugura hoje, às 
12h30min, originada a partir da série de 
aquarelas “Olinda, Cidade sobre Sete 
Colinas”, são mostradas as seguintes te
las, complementadas por aquarelas:

O Bicho, forma fechada, tipo uterina, 
aconchegante, podendo também ser vis
ta como uma das colinas de Olinda. 
Obra abrangente, contendo elementos 
nordestinos, como' bumba-meu-boi, col
cha de retalhos, ocas.

Nasceu em Olinda, colcha de retalhos 
com mistura de religiosidade e erotis
mo. Olinda sensual e pagã, presença 
fortíssima de cruzes e igrejas.

Veredas, caminhos físicos e espiritu
ais de Olinda. Entre os elementos, brin
quedos infantis, imagens de santos, jogo 
de amarelinha que também pode ser in
terpretado como uma planta baixa de 
uma igreja.

Mulher e Homem, ligados aos rabiscos 
da menina-lavadeira, Sandra.

Cidade de Sandra, uma grande casa 
dentro da concepção da menina, ao mes
mo tempo colcha de retalhos, a propor
ção dos objetos é menor que a da casa, 
mostra os espaços da cidade.

Seminário de Olinda, mistura religio
sidade a vida mundana. Significa a vi
são que um seminarista tem da janela, 
observando o carnaval, a sensualidade e 
a permissividade desta festa popular.

O Amparo, bairro onde a artista mora 
e o artista popular Bajado, velho de 70 
anos, famoso, que criou o frevista com 
sombrinha na mão.

PRÊMIOS

Maria Tomaselli Cirne Lima enasceu 
em Innsbruck, Áustria. Reside em Porto 
Alegre desde 1965, com interrupções 
quando permanece no Rio, São Paulo e 
Olinda. «

Sua formação artística fica por conta 
de Iberê Camargo, pintura; Danúbio 
Gonçalves, xilogravura e litografia; 
Paulo Menten (SP), serigrafia. Cursou a 
Escola Brasil e o "Nugrasp”, gravura 
em metal com Eduardo Sued, no MAN, 
buril com Mário Dóglio, no Rio de Janei
ro.

Pelas premiações recebidas desta
camos suas participações nos seguintes 
salões e coletivas: prêmio aquisição na 
II Exposição Internacional de Gravura, 
organizada pelo Nugrasp; prêmio Reve
lação em desenho e gravura no V Salão 
Paulista; Prêmio Aquisição em Serigra- 
fiat no 29° Salão Paranaense, Curitiba; 
Prêmio Fundepar em desenho, no 30° 
Salão Paranaense, Curitiba; Prêmio 
Aquisição em Pintura, no 6o Salão Nacio
nal de Belo Horizonte; Prêmio Copei e 
Diretoria de Assuntos Culturais em De
senho no 31° Salão Paranaense, Curiti
ba; Prêmio Aquisição em Desenho no 2o 
Concurso Nacional de Goiás; Prêmio Ci
dade de Innsbruck, segundo prêmio em 
artes gráficas em 76; 2o Grande Prêmio 
Aquisição em Desenho no I Salão Rio- 
grandense de Desenho; Prêmio Aplub pa
ra o melhor pintor gaúcho no VI Salão 
de Artes Visuais da UFRGS; Prêmio 
Aquisição em Desenho no IV Salão Na
cional de Goiás; Prêmio Aquisição em 
gravura em metal no 34° Salão Parana
ense, Curitiba; Destaque Feminino em 
Artes Plásticas de 77, homenagem de 
Zero Hora e TV Gaúcha; Io lugar em 
gravura no II Salão Carioca de Desenho 
e Gravura, Prêmio Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro; Prêmio Telecomuni
cações do Paraná na I Mostra Anual de 
Gravura de Curitiba; Prêmio 50 afios 
Carve na III Bienal de Maldonado, Uru
guai; Prêmio Banestado na I Mostra de 
Desenho Brasileiro, Curitiba; Prêmio 
Sparkasse no Innsbruck Hall.

Também entre as principais expo
sições constam a Galeria de Artes do 
Clube Juvenil, em Caxias do Sul, com 
mostra de litografias, Galeria Bloch, em 
Innsbruck e Galeria Elefant, em Viena.

Em Olinda integra a Oficina Guaiona- 
ses de Litografia.
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4 artista /á está com dafa 
marcada para exposição 

no Rio

Maria
Cime

Lima no
Margs

Há muito que Maria não 
expunha aqui no Sul, e esta é 
uma oportunidade que o 
Margs proporciona a quem os morros de Olinda na série 
gosta de arte feita sob atualmente em exposição no 
estímulo de cultura brasilei- Margs, dedicada a uma me
ra, pois a Cime Lima, nina nordestina, lavadeira 
austríaca de nascimento, se de 8 anos de idade, uma ver
tem dedicado a pintar coisas , dadeira princesa que fez ra- 
nossas, tendo se destacado a biscos na prancha de dese- 
série de óleos e gravuras que nho de Maria. A exposição 
ela fez sobre o índio num es- pode ser vista também no 
tudo que envolve também horário das 12 às 13 horas, 
uma crítica. Esta série foi que a diretora do Museu, 
vista na Áustria, em galerias Evelyn Berg, abriu para 
de Viena e Inssbruck, a cida- seus visitantes, 
de natal de Maria.

Maria Tomazelli Cime Li
ma está, desde ontem, com 
uma exposição de pinturas e 
aquarelas no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, traba
lhos de fase recente que têm 
por motivo a cidade de Olin
da. Sobre o mesmo tema, 
Maria tem um álbum com 
serigrafias que se inspiram 
na topografia da cidade per
nambucana — onde a artista 
possui uma casa — e em al
guns de seus tipos mais po
pulares. O álbum que reúne 
estas serigrafias chama-se 
“Cidade sobre 7 colinas”.

Utilizando a mesma forma 
fechada e aconchegante da 
oca indígena, Maria lembra
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Iberê Camargo, 
Maria Tomaselii 

Cirne Lima e 
Evelyn Berg 

Ioschpe

Em exposição no MARGS desde 
dia 18 passado, a mostra de 
Aquarelas e pinturas de Maria 
Tomaselii Cirne Lima. Esta mos
tra que iniciou o novo horário de 
inaugurações do MARGS às

Fagundes.
A próxima exposição do 

MARGS, às 12 horas do dia 24 de 
maio, será a de fotografias de 
Rochelle Costi “Tentativa de 
Vôo”.

12h30min, teve as presenças de 
Luiz Gonzaga Fagundes, Zoleva 
Felizardo, Diana Domingues, 
Iberê Camarco, Jader Siqueira, 
Liana Timm, Vera Grimberg, Al- 
tair de Lemos e Luiz Gonzaga
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Nesta sexta-feira, às 14h, 
e amanhã, às 9h da manhã, 

grupo de estudantes 
universitários coordenados 
pela profa. Ecléa Cattanl es
tará presente no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da Subsecretária de 
Cultura da SEC, para um 
encontro informal com % ar
tista Maria Tomaselli Cirne 
Lima.

O grupo e a artista esta
rão conversando sobre a 
atual exposição de Maria 
Tomaselli, composta de pin
turas e aquarelas que ficará 
no MARGS até terça-feira. 
O encontro está aberto a to
dos os interessados.

um
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■ hiEvelyn Berg —✓
Circuito do índio

Marlos Nobre esteve entre 
nós para reger o concerto de 
terça-feira. Lembrei uma 
conversa que tivemos ano 
passado, quando o grande 
compositor brasileiro esteve 
em Porto Alegre para reger 
suas obras frente a mesma 
OSPA. Falávamos, então, da 
música erudita contemporâ
nea, tão mal-amada pelo pú
blico, e Marlos Nobre dizia 
que o público não gosta desta 
nova sonoridade, mas que 
assim é o som deste mundo 
em mudança, que não tem 
nada de tranqüilo, nem de 
bucólico, como as obras de 
Vivaldi.

Curioso é que criadores 
como Marlos Nobre voltem- 
se para o ambiente mais na
tural e menos tecnológico na 
busca de inspiração: a inspi
ração na temática indigena 
que ele aborda em 
Ianomani, por exemplo, e 
que mobilizou em pesquisa 
durante muito tempo. A per
gunta seria: por que o índio? 
Falar pelo índio enquanto 
minoria é uma postura 
política, na medida em que 
se fala por quem não fala, se 
reivindica em nome de “un- 
derdog”?

Fico pensando, ao mesmo

tempo, na temática desen
volvida na pintura de Maria 
Tomaselli Cirne Lima, re
cém-exposta no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul e 
que teve, também a 
caracterizá-la a forte in
fluência indígena que subjaz 
em sua obra, hoje mais in
fluenciada pela vivência de 
Olinda.
fecha-se aí um circuito de 
coincidências: Marlos Nobre 
vem de Pernambuco, pes
quisou muito a temática 
indigena e tem hoje como 
maior centro divulgador de 
sua obra os países europeus. 
Maria Tomaselli Cirne Lima 
nasceu na Europa, pesqui
sou muito a temática indíge
na e hoje vive entre Pernam
buco e o Rio Grande do Sul.

As coincidências acabam 
aí, sendo que a vertente mais 
poderosa em ambos os casos 
é a do índio, este mesmo ín
dio brasileiro que deu o Prê
mio de Curta Metragem 83 
em Gramado a Sérgio Bian- 
chi no magistral Mato Eles? 
Pois se não se mata eles, tal
vez se mate a charada: na 
seqüência final do filme o di
retor se autocoloca critica
mente em cena dizendo que 
fazer um filme sobre o índio

é muito bom porque aí a gen
te ganha prêmio e ganha 
uma bolsa de estudos para a 
Europa e — uai, será que 
Bianchi também é do Recife, 
gente?

Curiosamente, E.T. — Helena Raya Ibanêz 
está coordenando o “Foro de 
Debates sobre Direito de Su
cessões” no auditório do Ins
tituto de Advogados a partir 
do próximo dia 13 de junho. 
Em pauta inventários, testa
mentos, partilhas e heranças 
por eminentes especialistas. 
E.T. (2) — Ainda, e por falar 
em música, um recado de 
Myma Appel para os inicia
dos: de 4 a 15 de julho próxi
mo se desenvolverá o I Semi
nário Internacional de Músi
ca no Instituto de Artes da 
Ufrgs para professores de 
educação musical, regentes 
de grupos, corais, composi
tores, cantores e instrumen
tistas. Os promotores do 
evento são a Àrea de Difusão 
Artístico-Cultural e a Biblio
teca Carlos Barbosa do Insti
tuto de Artes, através da 
Pró-Reitoria de Extensão da 
Ufrgs.


